
 بسم هللا الرحمن الرحيم
  (4) االستئذانكتاب شرح: الموطأ 

 في يقال وما الحيات قتل في جاء ما باب - المشرق  في جاء ما باب - ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام باب
 ما باب - والنساء للرجال السفر في الوحدة في جاء ما باب -السفر في الكالم من به يؤمر ما باب - ذلك

 باب ما جاء في المملوك وهبته. - بالمملوك بالرفق األمر باب - السفر في العمل نم به يؤمر
لكريم الخضير عبد ا :الشيخ  

 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  .سم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وصلى هللا وسلم ،الحمد هلل رب العالمين

 .رحم الراحمينوالسامعين برحمتك يا أر لشيخنا والحاضرين اللهم اغف
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 :باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام
صلى - هللا رسول احتجم :قال نهأ -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن الطويل حميد عن مالكعن  حدثني

 أن أهله وأمر ،تمر من بصاع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول له فأمر ،طيبة أبو حجمه -هللا عليه وسلم
  .خراجه من عنه يخففوا
 فإن الداء يبلغ دواء كان ن))إ :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه نهأ مالكعن  وحدثني
 .((تبلغه الحجامة
 هللا صلى- هللا رسول استأذن نهأ حارثة بني أحد األنصاري  محيصة بن عن شهاب بن عن مالكعن  وحدثني
 يعني ((احكض  ن   اعلفه)) :قال حتى ويستأذنه يسأله يزل فلم ،عنها فنهاه الحجام إجارة في -وسلم عليه
  .رقيقك

 ّضاحك. ن  
 أحسن هللا إليك.

 .رقيقك يعني ((احكض  ن   اعلفه)) حتى قال:
 :بعدأما  ،ه وصحبه أجمعيننبينا محمد وعلى آل ،عبده ورسوله وصلى هللا وسلم على ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-فقول المؤلف 
  :باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام

الفاسد، والفاسد  ومنه ما هو ،من المعلوم أن الدم الذي يضخه القلب إلى سائر البدن، منه ما هو السليم النافع
ما بالحجامة،إما با ،يضره، فال بد من إخراجهفي البدن ه كما هو معلوم إبقاؤ  الفصد فإنه قطع عرق فأما  لفصد وا 

 ،ثم صارت آلية ،فهي امتصاص الدم بواسطة آلة كانت بدائية وأما الحجامة ،يستخرج منه هذا الدم الفاسد



في نصوص  -عليه الصالة والسالم-النبي  ، وأشارمعروفة من القدم، من قبل اإلسالم وأقرها اإلسالم ةالحجامو 
 األدوية.  وأنها من أنفع ،يعالج به كثيرة إلى أنها مما

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
احتجم  "-مهللا عليه وسلصلى –احتجم رسول هللا  :بن مالك  أنه قال"حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس 
فأمر له "مولى  "حجمه أبو طيبة" ومن قوله -عليه الصالة والسالم-يدل على مشروعية الحجامة من فعله 

جاء حتى  ،بعض النصوص تدل على أنه أعطاه أجرته نقود " صلى هللا عليه وسلم بصاع من تمررسول هللا
عليه -لكن ما جاء فيها من قوله  ،ولو كانت الحجامة حرام ما أعطاه أجرته، فالحجامة مباحة ،في الحديث

ذا يدل على أن كل ه ((نواضحك))أطعمه أو ((أطعمه نضاحك))و ((كسب الحجام خبيث)) :-الصالة والسالم
نما هي مهنة مفضولة ،هذه المهنة ليست من أفضل المهن تتداول بين المسلمين بانتفاع ومما ينبغي أن  ،وا 

 ء،بمعنى أنه ردي ((كسب الحجام خبيث)) :أخذ األجرة قال األنه لم ؛بعضهم من بعض من غير مشارطة أجرة
ِبيث   :-جل وعال-كما في قوله  ل ْست م ِبآِخِذي }و ال  ت ي مَّم وْا اْلخ  ون  و  وْا ِفيهِ ِمْنه  ت نِفق  ( سورة 762)] {ِه ِإالَّ أ ن ت ْغِمض 

ن كان مطعومًا ونافعًا  ،من الطعام ءيعني أنه الردي [البقرة فالحجامة  ((أطعمه نضاحك))ولذا قال: مأكواًل، وا 
 لكنهاعموم الناس؛ ريفة عند مباحة إال أنها ليست من المهن التي هي تعد من المهن المعظمة والمكرمة والش

 :وكسبها محرم لما قال ،وفعلها محرم ،ولو كانت الحجامة حرام ((كسب الحجام خبيث))قال: مهنة دون، ولذا 
 ، وال يجوز أخذ األجرة عليهألن المحرم ال يدفع عليه أجرة ؛ولم يعطه أجرة ،يعني رقيقك ((أطعمه نضاحك))

ألنها أجرة على  ؛وال يجوز دفعها ،ال يجوز أخذها ،أجرتها سحت ..،جوزهذه ال ي ،كحلوان الكاهن ومهر البغي
نما  ،وينفق فيه األمور التي في المصارف التي أقل من األكل والشرب أو اللبس لنفسه ،أما هذا فيأخذه ،محرم وا 

، حتى البهائمويعلف به  ،رقيقيطعم ال ،أقل أحوالها أن تكون من المال الذي فيه نوع شبهة، يعني يطعم النواضح
، خالف ال بأس ذي فيه شبه تسدد به الديون ألن شيخ اإلسالم يرى أن المال ال لو سددت به الديون ال بأس؛
 هذا ال يجوز أخذه البتة.  المال الذي فيه شيء محرم

وأمر أهله "يعني أجره له  "فأمر له صاع من تمر ،حجمه أبو طيبة -صلى هللا عليه وسلم-احتجم رسول هللا "
 نعم؟ : الذي يقرره السيد على رقيقه،الخراج "ن يخففوا عنه من خراجهأ

 ..طالب:.....
ومن حيث ترفع النظافة، رق من حيث بس الف، سد هي الحجامةيخرج هو الفاال ما تخرجها، ما دام الدم الذي ال 

ألن  ((لحاجم والمحجومأفطر ا)) :يمصونها بالفم، ولذا جاء الحديث -ون الحجام–ي الناس كانوا يعن ،الناس عنها
وجاءت  ،الحاجم احتمال أن يصل إلى فمه شيء من هذا الدم النجس، فعلى كل حال الحجامة ال إشكال فيها

قدح فيها، ومن مواألحاديث صحيحة يعني ال  ،بأنها دواء :من قوله -عليه الصالة والسالم-النصوص من فعله 
 هذا إنما هو لجهله بالسنة. ، هذا لجهله بالسنة، بتةوأنها ال تنفع ال ،ضارةوأنها  ،يكتب عن الحجامة

والخارج الذي يضربه السيد على رقيقه أن  "جهار "أن يخففوا عنه من خ؛ ألنه مولى مواليهيعني  "وأمر أهله"
لكن على أن يؤدي لسيده مبلغ كذا، وبعض  ،في مقابل أن يتركه يعمل، يتصرف بنفسه ،يحضره له في كل يوم

أو أكثر أو أقل  ،اضرب لي خراج وأتركك، يعطي في الشهر ألف :ثم يقول له ،لعامل ويكفلهالناس يستقدم ا



، إنما هو يملك منفعته ، ال تملكويتركه ويسيبه هذا يختلف عما نحن فيه، العامل هذا حر ليس برقيق ،مثالً 
اس بالباطل، على أن وأكل شيء من ماله بغير طيب نفس منه هذا من أكل أموال الن ،نفسه، منفعته لهمنفعة 

 ،ومن يفد إليهم تمنع من مثل هذا، فهذا ممنوع من أكثر من وجه ،األنظمة المنظمة ألمور الناس في بلدانهم
ألنه  ؛لو أخذ كل أجرته ما في إشكال ،ويملك منفعته ،وأما أمر أهله أن يخففوا عنه من خارجه فإنه يملك رقبته

 وما يملك له. هو 
 "((الداء يبلغ دواء كان ن))إ :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه نهأ مالكعن  وحدثني" قال:

فإن ))من هذا الداء  -جل وعال-تب عليه الشفاء بإذن هللا ر سبب  ،يعني يصل إليه، ويحقق الهدف في النفع
ق عن أبي هريرة شك أنه موصول من طر  وهذه مبالغة في كون الحجامة نافعة، وهذا البالغ ال ((الحجامة تبلغه

 وأنس وسمرة وغيرهم كما قال ابن عبد البر في التمهيد. 
ة هذا أو سعد بن يصمح "حارثة بني أحد األنصاري  محيصة بنا عن شهاب بن عن مالكعن  وحدثني" قال:

 ،فالحديث مرسل ،في سند هذا الحديث فليس له صحبة إجماعاً  وأما ابنه الذي ،محيصة مختلف في صحبته
 نعم؟ 
 ....ب:...طال

 ؟ويش هو
 طالب:.......

لكنههه فههي بعههض روايههة  ،بيههه، فهههذه الرسههالة التههي عنههدنا روايههة يحيههى مرسههلةيههه معههروف أنههه جههاء مههن روايتههه عههن أإ
 علينه هللا صنلى- هللا رسنول اسنتأذن ننهأعنن أبينه  ةعنن ابنن محيصن" ، وأيضًا عنهد الترمهذي وابهن ماجههالموطأ
-اسنتأذن رسنول هللا " -عليهه الصهالة والسهالم-م يهدرك النبهي ألنهه له ؛ةال يمكن أن يستأذن ابهن محيصه "-وسلم

كسهب )) جهاء فهي الحهديث ا خهر المتفهق عليههيعنهي كمها  "عنهنا فنهاه ،الحجام إجارة في -صلى هللا عليه وسلم
ة، وتترك ههذا األمهور ممها يتبادلهها المسهلمون مهن دون أجهر  ،ةئالدني يعني ينهى عن هذه األكساب ((الحجام خبيث

 يسننأله يننزل فلننم" ينفههع بعضهههم بعضههًا بمثههل هههذه األمههور دون مشههارطة أجههرةو  ،يعنههي ينتفههع بعضهههم مههن بعههض
ننن   اعلفننه)) :قننال حتننى ،ويسننتأذنه  ،وهههم الرقيههق ،ويسههتقون لههك المههاء ،يعنههي الههذي ينضههحون لههك المههاء "((احكض 

ذا األمههور، وأيضههًا تصههرف فههي ويطلههق الناضههح أيضههًا علههى اإلبههل التههي يسههتقى عليههها المههاء، فههتطعم بههها مثههل ههه
أمها أن  ،ما فهي إشهكال ،لو دورة المياه احتاجت إلى إصالح مثاًل يصلح دورة المياه منهايعني  ،المصارف الرديئة
ن  ((أطههب مطعمههك تكههون مسههتجاب الههدعوة)) ا ينبغههي أن يتحههرى لههه الكسههب الطيههبيأكههل ويشههرب فهههذ لههم يكههون وا 
 ء.وردي ءحرام إال أنه دني

 سم.
  إليك هللا أحسن
 :المشرق  في جاء ما باب



- هللا رسنول رأيت :قال نهأ -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالكعن  حدثني
 يطلن  حينث منن ،هنا ها الفتنة إن ،هنا ها الفتنة إن ها)) :ويقول ،المشرق  إلى يشير -صلى هللا عليه وسلم

  .((الشيطان قرن 
 إليهنا تخنرج ال :األحبنار كعنب لنه فقال العراق إلى الخروج أراد الخطاب بن عمر نأ بلغه نهأ مالكعن  وحدثني

 .العضال الداء وبها ،الجن فسقة وبها ،السحر أعشار تسعة بها فإن ،المؤمنين أمير يا
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

 في المشرق: باب ما جاء 
أننه قنال: رأينت رسنول هللا  -منارضي هللا عنه- بن عمر حدثني مالك عن عبد هللا بن دينار عن عبد هللا"قال: 
يعنههي مهها كههان شههرق الحجههاز، وجههاء فههي روايههة عنههد الطبرانههي أن  "يشننير إلننى المشننرق  -صننلى هللا عليننه وسننلم-

األدنههى  ، وعههراق العجههمعههراق العههرب :وعههراق العجههم، العراقههان ،المههراد بههه العههراق، يسههتوي فههي ذلههك عههراق العههرب
إن الفتننة ))يعني حيث يشير بيده  "((إن الفتنة ها هنا))هذه للتنبيه  ((ها))لى المشرق ويقول: يشير إ"واألبعد 

قهرن الشهيطان  ،لشهمس تطلهع بهين قرنهي شهيطانا ..،قهرن الشهيطان يطلهع ((ها هنا من حيث يطل  قنرن الشنيطان
أكثههر مههن سههبعين  دهههابعههه مههن يهو ويت ،يطلههع مههن جهههة المشههرق، والههدجال يخههرج مههن جهههة المشههرق، مههن أصههبهان

يعنهي مههن أول األمههر إلههى يومنها هههذا وهههي محههل للفههتن  ،شههك أنهها مههوطن للفههتن، ومهها زالههت فتلههك الجهههات ال ،ألهف
هههذا مسههطر ومههدون، وبههها أيضههًا الكثيههر مههن رؤوس  ،ومههذكور فههي كتههب التههاريخ ،علههى مهها هههو مشههاهد ،والقالقههل

يعنهي ال يعنهي  ،كبهار لمقابل أيضهًا خهرج منهها أئمهةوبا ،البدع، كثير من البدع نشأت هناك، رؤوسهم نشأت هناك
ال، لكن الكالم في األغلب  ،أو إذا ذم أنه شر خالص ،أن البلد حينما يمدح أو يذم أنه إذا مدح فهو خير خالص

أئمههة التفسههير الطبههري، سههيبويه خههرج منههها األئمههة كلهههم البخههاري ومسههلم واألئمههة كلهههم مههن المشههرق،  ،مقارنههة بغيههره
ال،  ،أئمة العربية جلهم من المشرق، فال يعني أن البلد إذا ذم أنه يذم جملة، يعني كل ما فيه مهذموم ،حاةأئمة الن

وفيهها أمهور ال  ،بهل فيهها مبتدعهة ،كما أنه إذا مدح كالحرمين مثاًل كمكة والمدينهة ال يعنهي أن كهل مهن فيهها طيهب
نهه أقهل كتهب السهنة : إوقلنها ابهن ماجهه مهثالً  سهننيعني إذا تكلمنا علهى  ترضى، على كل حال المدح والذم جملي،

ن المسههألة تفضههيل وفيههه الضههعيف، لكهه ،وفيههه الحسههن ،صههحيحالال، فيههه  ؟هههل يعنههي أن كههل مهها فيههه مههذموم ،السههتة
ذا فضهلنا الرجهال علهى النسهاء ال يعنهي أن كهل رجهل مهن الرجهل أفضهل مهن كهل امهرأة  ،إجمهالي إجمالي، وهنا ذم وا 

النسههاء مههن تعههدل المئههات مههن الرجههال، ومههن أهههل العههراق ومههن أهههل المشههرق مههن يعههدل بههل مههن  ،ال ،مههن النسههاء
مههن مهها كههل التفضههيل اإلجمههالي ال يعنههي أن  ، بههل مههن أهههل الحجههاز، فهههذابههل المئههات مههن أهههل المغههرب ،العشههرات
 ص باألئمههة الههذين خرجههوا مههن المشههرق، خههرج مههن المشههرق أئمههة كبههاريسههتدرك علههى هههذه النصههو لكههيال  ،...هنههاك

، ة مهن هنهاكالترمذي وكلهم من هناك، جل األئم من سجستان،أبو داود  ،مسلم ،البخاري يعني إمام أهل الحديث
حمد من العراق، المقصود أن مثل هذه النصهوص ال تعنهي ذم األفهراد، ذم الجههة ال يعنهي ذم األفهراد، كمها اإلمام أ

  .أن مدح الجهة ال يعني مدح األفراد
لنه كعنب األحبنار: ال تخنرج  ، فقنالبنن الخطناب أراد الخنروج إلنى العنراقه بلغنه أن عمنر ي مالك أننوحدثن" قهال:

أخبهاره مهن أخبهار أههل  يعنهي كعهب األحبهار معهروف أن "فنإن بهنا تسنعة أعشنار السنحر ،إليها يا أمر المنؤمنين



-وفيهها  ،ةوهذه مشههورة منهه لعمهر إن صهح الخبهر، وعلهى كهل حهال فيهها سهحر  ،تكذب الكتاب التي ال تصدق وال
  .معروف أن هناك أعداد كبيرة من هذا النوع ،الجن فسقة -مثل ما ذكر

ن كهان لهه دواء ،ها األطبهاء، بحيهث ال يسهتطيعون دواءيعنهي الهذي أعيه "وبها الداء العضنال" مها أنهزل مهن  هألنه ؛وا 
اء مها لهه عهالج الهدههذا  :، ال يعنهي أنهه إذا قهال األطبهاءه مهن جهلههوجهله ،علمه من علهم ،داء إال وأنزل معه دواء
 ، نعم؟ اً لكن ينبغي أن يقول: أنا ال أعرف له عالج ،هذا ليس بصحيح، له عالجأن هذا الكالم صحيح، 

 ..... طالب:.
 ،فيطلهق علهى األمهراض ،لكهن قهد يطلهق ويهراد بهه المعنهوي  ،يعني هل الداء حسهي أو معنهوي؟ األصهل فيهه الحسهي

  معنويًا، نعم.أو  اً مراض األبدان، يعني أعم من أن يكون حسيوعلى أ ،على أمراض القلوب ويطلق أيضاً 
 أحسن هللا إليك 

  :ذلك في يقال وما الحيات قتل في جاء ما باب
 عنن نهنى -صنلى هللا علينه وسنلم- هللا رسنول أن -رضي هللا عنه- لبابة أبي عن ناف  عن مالكعن  حدثني
 .البيوت في التي الحيات قتل

 قتنل عنن نهنى -صنلى هللا علينه وسنلم- هللا رسنول أن لعائشنة منوالة سنائبة عنن  نناف عنن مالكعن  وحدثني
 ...الطفتين ذا إال البيوت في التي الجنان

 الطفيتين. 
 أحسن هللا إليك. 
 .النساء بطون  في ما ويطرحان ،البصر يخطفان فإنهما ،واألبترإال ذا الطفيتين 

 أبني علنى دخلنت :قنال نهأ زهرة بن هشام مولى سائبال أبي عن فلحأ بنا مولى صيفي عن مالكعن  وحدثني
 فنإذا ،بيتنه فني سنرير تحنت تحريكنا   فسنمعت ،صنتته قضى حتى انتظره فجلست ،يصلي فوجدته الخدري  سعيد
 ؟البيت هذا أترى  :فقال ،الدار في بيت إلى أشار انصرف فلما ،اجلس أن :سعيد أبو فأشار ،ألقتلها فقمت حية
 إلنى -صنلى هللا علينه وسنلم- هللا رسنول من  فخنرج ،بعنرس عهند حديث فتى فيه كان قد نهإ :قال ،نعم :فقلت

 ...حدثأ   لي ائذن هللا رسول يا :فقال ،يستأذنه الفتى أتاه إذ به هو امفبين ،الخندق
 أ حدث.

 أحسن هللا إليك.
 خنذ)) :وقنال ،-مصنلى هللا علينه وسنل- هللا رسنول لنه فنأذن ،عهندا   بنأهلييا رسول هللا ائنذن لني أ حندث  :فقال
 ،البننابين بننين قائمننة امرأتننه فوجنند ،أهلننه إلننى الفتننى فننانطل  ((قريظننة بننني عليننك أخشننى فننإني ،سننتحك عليننك
 هنو فنإذا ،فندخل ؟بيتنك فني منا وتنظنر تدخل حتى تعجل ال :فقالت ،غيرة وأدركته ،ليطعنها بالرمح إليها فأهوى 
 ،النرمح رأس فني الحينة فاضنطربت ،الدار في فنصبه بها خرج ثم ،رمحه فيها فركز ،فراشه على منطوية بحية
صننلى هللا عليننه - هللا لرسننول ذلننك فننذكر ؟الحيننة أم الفتننى موتننا   أسننرع كننان أيهمننا ى ينندر  فمننا ،ميتننا   الفتننى وخننر
 ذلنك بعند لكنم بندا فنإن ،أينام ثتثنة فنآذنوه شنيئا   مننهم رأينتم فنإذا ،أسنلموا قند جننا   بالمديننة إن)) :فقنال -وسلم
 .((شيطان هو نمافإ ،فاقتلوه



 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :وما يقال في ذلك ،باب ما جاء في قتل الحيات

هذا هو األصهل إال مها  ،وقتلها من باب الدفاع عن النفس ،لحيات من ذوات السموم الضارة التي تقتل من لدغتها
ال قتلهتوتؤمر ب ،فإنها يتعوذ باهلل من شرها ثالث ،جاء في حيات وجنان البيوت ههذا علهى  ،الخروج إن خرجت وا 

ومها عهداها يقتهل، يعنهي  ،ومهنهم مهن يخهص ذلهك ببيهوت المدينهة ،العموم فهي كهل البيهوت عنهد جمهع مهن أههل العلهم
هل يطيق أن يساكنها ثالثهة أيهام وينهذرها؟ ا ن  ؟حية في بيتهماذا لو وجد شخص من األشخاص في زماننا هذا 

يش معنى يخرج من بيته ، إحتى تستأذن ،وحيات البيوت ال تقتل ثالثة أيام ،تقتلعلى القول بأن جنان البيوت ال 
يوجد في وقتنا هذا أو ينامون معهم ويجالسونهم؟ ا ن  ؟أهله يستأجرون مكان مؤقت حتى تنتهي الثالثة أيامو  وه

ال مهها أشههبه ذلههك، يههروح إلههى شههارع األربعههي ،ة مهها نههام فههي بيتهههمههن إذا وجههد وزغهه ن يجيههب لههه عامههل أو صراصههير وا 
أن نتعامهل مهع ههذا ؟ يعنهي نريهد فكيف إذا وجد حية فهي بيتهه ،خوانيح هذا موجود ما هو بمبالغ يا اإليقتله، صح

اخرج أنت وأوالدك واسهتأجر شهقة إلهى أن  :يعني فهم النص، يعني هل نستطيع أن نقول ،النص يعني بما يناسب
ال يعنههي ،تنتهههي ثالثههة أيههام ومهها عههدها يقتههل ألنههه  ،م مههن يههرى أن هههذا خههاص ببيههوت المدينههةولههذا مههن أهههل العلهه ؟وا 

فالمتجه أن هذا  ،ومنها الحية ،الفواسق الخمس تقتل في الحل والحرمذى طبعًا فإنه يقتل شرعًا، و من آكل ، ضار
ال مههاذا عههن شههخص مهها أدي يمكههن مهها  ،خههاص ببيههوت المدينههة وسههيأتي اإلشههارة إلههى مهها يههدل علههى الخصوصههية، وا 

، يعنههي إذا وجههد مههن ينفههر مههن الصراصههير يعنههي مهها بعههض النههاس فضههاًل عههن البيههت د الههذي فيههه الحيههة،البلههيسههكن 
ال وزغ ال صهغير وا  يمكهن  ة،تهرى ههذه مها ههي مبالغه ،يدخل بيت إذا وجد صرصهور مهن الصراصهير شهيء كبيهر وا 

 ، يعني مر علينا، هاه؟موجود ،مر عليكم
 طالب:......

 اوينفهر منهه ،يخاف، وجهد يعنهي مهنهم مهن يتقهذرها كبير ما هو بصغير أحياناً  يوهللا من الرجال من هو كهل يعن
بههل أغههرب مههن ذلههك وجههد مههن يخههاف مههن  ،يعنههي ليسههت قاتلههة وال سههامة ،ومههنهم مههن يخههاف، مههع أنههها غيههر مخوفههة

ق لهه أنا رأيت واحد طفل عمره أربهع سهنوات يالحه ،ما مر عليكم مثل هذا؟ وهللا وجد، من الجراد يعني إيه ،الجراد
ال تنكيهت يخوفهه، يعنهي مها ههي مسهأل ،يالحقهه ر يعنهي فهي العشهرين مهن عمهره بجهرادةشاب كبير، كبي ة افتهراض وا 

هللا  ،يعنههي يمكهن يغمهى عليههه ،يعنههي مشهكلة ههذه ؟يعنهي مههاذا عهن ههذا الشههخص لهو وجهد حيههة فهي بيتهه ،ههذا واقهع
لمثل ههذه األمهور يعنهي يمكهن أن يعهيش فهي يوطن نفسه  ولذلك على اإلنسان أن يوطن نفسه ،ما هو ببعيد ،أعلم

 ال بد مها يهدخل عليهه شهيء فهي يهوم مهن األيهام، وال ،زجاج في قارورة ما يمكن يدخل عليه شيء، ما هو بصحيح
 . بد أن يقع له شيء من هذا

 الحينات قتنل عنن نهنى -صنلى هللا علينه وسنلم- هللا رسول أنلبابة  أبي عن ناف  عن مالكعن  حدثني" قهال:
 أو هي جن على كل حال، كما سيأتي.  ،في الغالب أنها فيها شيء األنه "البيوت في التي
 عنن نهنى -صنلى هللا علينه وسنلم- هللا رسنول أن لعائشنة منوالة سنائبة عن ناف  عن مالكعن  وحدثني" قال:
 "ون النسناءويطرحنان منا فني بطن ،طفنان البصنر، فإنهما يخواألبتر تينيالطف ذا إال البيوت في التي الجنان قتل

طهرد موصهف قطهوع الهذنب، لكهن قطهع الهذنب لهيس بأو م ،األبتر قصير الهذنب ،الطفيتين خطان على ظهر الحية



إنمها خلقتهها هكهذا،  ،ال ؟فهي الحهديث ، ههل المقصهود هنهاثهم انقطهع ذنبهها ،يعنهي افتهرض أن حيهة عاديهة ،أو مؤثر
ولعهل ههذا  "ويطرحنان منا فني بطنون النسناء" رآهمها اإلنسهان إذا ، قهد يعمهىيذهبان بنوره "فإنهما يخطفان البصر"

وأسهقطت الضهمان علههى  ،أن المهرأة الحاملهة إذا اسهتعداها السهلطان وطلبهها، ولهذا يهذكر أههل العلهم مهن شهدة الخهوف
أمها بالنسهبة إلهى خطهف البصهر يعنهي  ،فإذا خافت منه سهقطت ،من؟ فمع شدة الخوف تسقط المرأة كما هو معلوم

لكههن الحيههة ذي الطفيتههين واألبتههر يعنههي كيههف يخطفههان  ،مههن بعههد يكههاد يخطههف أبصههارهم مههن بعههد معههروف البههرق 
 البصر من بعد؟ 

 طالب:......
 إيه يقذف سمه من بعد. 

 طالب:.....
 نعم؟ ،سبحان هللا العظيم ،ال إله إال هللا
 . طالب:.....

وف الظههاهر، الظههاهر أنههه مههن يطرحههان مهها فههي بطههون النسههاء يمكههن مههن الخهه لجسههد كلههه،غههة للدال ..،ال مهها هههو ال
 الخوف.

 طالب:...... 
 ،ويوازي بصر اإلنسان ،ما يقوله الشيخ أنه يقف كما يقف اإلنسانككان لخطف البصر إن إيه ال ال أما بالنسبة 

 ويقذف سمه في عينيه هذا ظاهر، أما إذا كان من بعد فيكون مثل البرق، يكون مثل خطف البرق، نعم؟ 
 طالب:......

 نعم؟  ،ال هذه أشد، هذان النوعان أشد من غيرهما ال ،إيه
 .. طالب:....

 نعم نفس ما قال، نعم؟ 
 طالب:.....

 جواز قتلهما في البيوت وغيرهما. إيه، على كل حال استثناء هذين النوعين يدل على
 علنى دخلنت :قنال نهأ زهرة بن هشام مولى السائب أبي عن فلحأ بنا مولى صيفي عن مالكعن  حدثني"قهال: 
 "بيتنه فني سنرير تحنت تحريكنا   فسنمعت ،صنتته قضنى حتنى انتظره فجلست ،يصلي فوجدته الخدري  سعيد أبي

ى أن الحيهة تقتهل فهي الحهل والحهرم بنهاء عله "ألقتلهنا فقمنت حينة فنإذا ،تحت سريرا  في بيتنه"تحريكًا يعني صوت 
بيهت  ،الهدار مها يشهمل أكثهر مهن دار "رالندا فني بينت إلنى أشنار انصرف فلما" بيده "اجلس أن :سعيد أبو فأشار"

 فتنى فينه كنان قند ننهإ :قنال ،نعنم :فقلنت ؟البيت هذا أترى  :فقال"يعني الغرفة يسمونها بيت، والدار تشمل غرف 
-هكهذا كهان حهال الصههحابة  "الخننندق إلنى -صننلى هللا علينه وسنلم- هللا رسنول من  فخننرج ،بعنرس عهند حنديث

مهما كان السبب المثبط، يعني حديث  ،-عليه الصالة والسالم-روج معه ال يترددون في الخ -رضوان هللا عليهم
أعظهم هللا  ، لكهن يرجهو مها عنهدوحديث عههد ،وهو فتى وشاب ،يصعب عليه فراق أهلهمثل هذا يعني عهد بعرس 

يعنههي فههي - فبينمننا هننو بننه إذ أتنناه الفتننى -صننلى هللا عليننه وسننلم-فخننرج منن  رسننول هللا "أهلههه  عنههد يرجههو ممهها



 "بننأهلي ا  عهنند حنندثأ   لنني ائننذن :هللا رسننول يننا :فقننال" -عليههه الصهالة والسههالم-يسههتأن النبهي  "يسننتأذنه -دقالخنه
عهههدهم يعنههي يرجههع إلههيهم وي ،يحههدث عهههد بهههم -صههلى هللا عليههه وسههلم-ثههم خههرج مههع النبههي  ،وحههديث عهههد بعههرس

لظرفهه  مراعهاة "- علينه وسنلمصنلى هللا-فنأذن لنه رسنول " -عليه الصالة والسهالم-ويرجع إلى النبي  ،ويعاشرهم
 عليهه الصهالة-خهاف عليهه النبهي  ،يعنهي مهن اليههود "أخشنى علينك بنني قريظنة ، فنإنيوقال: خذ علينك سنتحك"

قائمههة  ،يعنههي بههين مصههراعي البههاب "فوجنند امرأتننه قائمننة بننين البننابين ،إلننى أهلننه "فننانطل  الفتننىمههنهم  -والسههالم
فنأهوى " ه ههذه الحيهة المنطويهة علهى الفهراشلمهاذا؟ ألن فيه ،مهن البيهت تريد أن تخرج "فأهوى إليها" تظربالباب تن

يعنهي امرأتهه خشهي  "وأدركته غيره"ن طعن يطع   :وفي العرض ،طعن يطع ن الطعن الحسي "طع نهاإليها بالرمح لي
 :فقالنت ،فنأراد أن يطعنهنا بنالرمح"فغار عليها  ،أو تتعرض لغيره ،أنها ما دام أطال عليها الغيبة تبحث عن غيره

فندخل فنإذا هنو بحينة  ،ال تعجل حتى تندخل أو تنظنر منا فني بيتنك" ؟يش السببال تعجل حتى تعرف إ "ال تعجل
خهارج  ،يعنهي خهارج البيهت "ثنم خنرج بهنا فنصنبها فني الندار -حية قتلهها–فركز فيها رمحه  ،منطوية على فراشة
 ،وههذه ضهربة قاتلهة ،لمذبوح يضطربا بوح،اضطراب المذ "فاضطربت الحية في رأس الرمح"الغرفة، التي يسكنها 

ألن لههها مههن ينههتقم لههها، وهههذا يحصههل  يعنههي خرجههت روحههه مههع خههروج روحههها؛ "وخننر الفتننى ميتننا  "فتضههطرب منههها 
في القطط التي في البيوت، يتعرض لهها إنسهان فتتهأذى فيهؤذى مقابهل ههذا األذى، حتهى  ةكثير الكثيرًا في القصص 

فلمها رقيهت تكلهم مهن  ،فأصيبت بنزيف من األعلهى ومهن األسهفل ،ما كسرت منها وكسرت ،امرأة ضربت هرة :قالوا
ال سهههميا فهههي  ،تعنهههي بنهههتهم ههههذه القطهههة، المقصهههود أن القصهههص مهههن ههههذا كثيهههر ، وقهههال: بسهههبب أذاهههها لفالنهههةتكلهههم

همنا كنان خنر الفتنى ميتنا  فمنا يندرى أي" يهةهنها تمثهل الجنهي بههذه الح ،وفي القطط، يتمثل بها الجن كثيراً  ،الكالب
ههذا  "))إن بالمديننة جننا ((فقنال:  -صنلى هللا علينه وسنلم-فنذكر ذلنك لرسنول هللا  ؟أسرع موتنا  الفتنى أم الحينة

تقتهل فهي الحهل، يعنهي وما عدا بيهوت المدينهة يبقهى علهى األصهل،  ،خاص ببيوت المدينة عمدة من يقول: إن هذا
ن كهان مكههة يشهملها الحههرم لحههل،يشهملها ا  ((ثتثننا   فننآذنوهفننإذا رأيننتم منننه شننيئا   ،قنند أسننلموا ا  جنننإن بالمدينننة )) وا 

 ((ذلنكلكنم بعند  ))فإن بنداأو ثالثة أيام  بالخروج ثالثًا،يستعاذ باهلل من شره، ويأمر ، ويأمر بالخروج ،حرج عليهي
يعنههي بيههوت غيههر  ((فإنمننا هننو شننيطان))يعنههي أنههتم محقههون فههي قتلههه  ،يعنههي عذرتههه ((فنناقتلوه))يعنههي إن خههرج 

وال  ،يقتههل مههن أول وهلههة ثههم بعههد ذلههك يقتههل، وعلههى القههول الثههاني ،دينههة علههى القههول األول مثههل هههذا يههؤذن ثالثههاً الم
 ن هذا خاص ببيوت المدينة. : إهذه عمدة من يقول ((إن بالمدينة جنا  ))يستثنى من ذلك إال بيوت المدينة، 

 .. طالب:...
 . يعني قصاص
 طالب:..... 

 أي نعم؟  ، الما يقتل، ال ،عليه شيءما 
 طالب:.....

ا مهها فههي إشههكال، هههذا مهها  فههي ن هههذا خههاص بالمدينههة هههذ: إتههؤذن ثالثههًا، يعنههي علههى قههول مههن يقههول تههؤذن، ابكونههه
  ؟نعم ،أو خارج البيوت ،، بيوت المدينة خاصة، ومن يقول بالعموم األمر بقتلها بعد أن تؤذنتعارض
 سم؟ 



 .طالب:.....
 الخطين الطفيتين واألبتر. 

  طالب:.....
لكههن  ،وال يعنههي أن الشههيطان ال يتمثههل بغيههر األسههود ،بالنسههبة للكلههب األسههود شههيطان هههذا معههروف، يعنههي األسههود

 نعم؟  ،األسود هو الغالب
 طالب:.......
 نعم؟  ،اتق هللا إن كنت مسلمًا فاخرج، ويستعاذ باهلل من شره ،خرج، اخرج ال تؤذنا: اهذا تقول له
 طالب:......

 ...قل له: اخرج بس أنتإذا خرج ما عليك منه، ال  ال
 طالب:......

ألن كانههت البيههوت فههي السههابق مهها هههي بمثههل البيههوت ا ن، ا ن البيههوت محكمههة، يعنههي إذا أغلقههت البههاب والنوافههذ 
 . يعني لكن قبل سهل ،يدخل عليك شيءيعني يندر أن 
  طالب:......

أمها كونهه ال  "،فهذذنوهم" :ذا قتله ولم يتعرض لشهيء خهالف األمهرلو قتله يمكن يتعرض لألذى مثل هذا الشاب، وا  
 نعم؟  ،يتم به امتثال األمر يطيق البقاء في البيت ويخرج منه هذا مما

 .. طالب:....
 وما الذي يترتب على تصديقهم وتكذيبهم؟ 

 طالب:.....
 كيف تقتص منه؟  جناية منه؟
 طالب:.....
 ال بالرقية؟ لكن أنت كيف تقتص منه إ ،إيه معروف
 ..طالب:....

 ،الجههن عههالم خفههي يروننهها مههن حيههث ال نههراهم، وال نسههتطيع الوقههوف علههى حقيقههة أمههرهم، وهههم أنههاس مجهولههون  :أوالً 
ذا كان المجهول من بني آدم   نعم؟  ؟!بعد التثبت فكيف بمن هذه حاله ال يقبل خبره إالخلق مجهول، وا 

 ..طالب:.....
  ع من أهل العلم أنه خاص بالمدينة.لي يظهر كالم جموهللا هذا ال
 ...طالب:...

 إذا وجد شيء يؤذنه.
 .طالب:.....

 ال ما هو باللي يرحل يقتله.
 .طالب:.....



 إيه بعد ثالث يقتله، نعم؟ 
 . طالب:......
 ؟مثل إيش
 ..طالب:....

  عليك خوف. ذا قربتمو مثل الحية إ ،ألنه ما يتعرض لك بأذى ؛سهل يعنييا أخي بعد، قد تفتح الباب ويطلع 
 طالب:......

  ال العقرب تقتل. ال
 طالب:......
يقتهههل، يعنهههي إذا كانهههت فهههي غيهههر  شهههيطان صهههايل ،إن كهههان شهههيطان يصهههير صهههايل، الهههنص "فهههاقتلوه"ال وبعهههد ذلهههك 

 البيوت.
 طالب:.....

 نعم؟  ،يعني على الجوب مباشرة
 .حسن هللا إليكأ

 :السفر في الكتم من به يؤمر ما باب
 يريند وهنو الغنرز فني رجلنه وضن  إذا كنان -صنلى هللا علينه وسنلم- هللا رسنول نأ بلغنه ننهأ مالنكعنن  حدثني
 وهنون  ،األرض لننا ازو اللهنم ،األهنل فني والخليفنة ،السنفر فني الصناحب أننت اللهنم ،هللا بسنم)) :يقنول السفر
  .((واألهل المال في المنظر سوء ومن ،المنقلب كآبة ومن ،السفر وعثاء من بك أعوذ إني اللهم ،السفر علينا

 أبني بنن سنعد عنن سنعيد بنن بسنر عنن األشن  بنن هللا عبند بنن يعقنوب عن عنده الثقة عن مالكعن  وحدثني
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نأ -رضي هللا عنها- حكيم بنت خولة عن -رضي هللا عنه- وقاص

 .((يرتحل حتى شيء يضره لن فإنه ،خل  ما شر من ماتالتا هللا بكلمات أعوذ :فليقل منزال   نزل من))
 :-رحمه هللا تعالى-عم يقول المؤلف ن
  ب ما يؤمر به من الكتم في السفر:با

المهأمور بهه جهنس األذكهار مهن الكهالم، قهراءة القهرآن، واألمهر ، الهذي يهؤجر عليهه، يعني من األذكار الذي يؤمر بهه
جاههههل ههههذا يهههؤمر بهههه فهههي السهههفر والحضهههر، لكهههن أذكهههار السهههفر خاصهههة وتعلهههيم ال ،بهههالمعروف والنههههي عهههن المنكهههر

وههذا صهح مهن طهرق عهن  "-صنلى هللا علينه وسنلم-حندثني مالنك أننه بلغنه أن رسنول هللا "بالسفر، ومنها قال: 
يعنهي فهي الركهاب  "وضن  رجلنه فني الغنرز اكنان إذ -صنلى هللا علينه وسنلم-أن رسنول هللا "جمع مهن الصهحابة 

نت مْ }و ه   "، اللهم أنت الصاحب في السفر((بسم هللا))يقول: وهو يريد السفر " ْم أ ْين  م ا ك   [( سورة الحديد4)] {و  م ع ك 
ويسههر  ،وقههرب بعيههدها يعنههي اطوههها لنهها، ((لنننا األرض م ازوللهننا)) الههذي يخلفهههم بخيههر ((ة فنني األهننليفننوالخل))

 ،أن السهفر قطعهة مهن عهذاب :لبخهاري وغيهرهألنهه جهاء فهي الحهديث الصهحيح فهي ا ((وهون علينا السفر))قطعها 
أو قطعة من النار، تأتي اإلشارة إليه على كل حل هو في الصحيح في البخاري وغيره، "السفر قطعة من نار أو 

وال  ،م مرتاحهًا كنومهه فهي بيتههالمسهافر، األصهل فيهه المشهقة، فهال تجهده ينها من عذاب" فال شك أنهه يهؤثر فهي حيهاة



وال يتعبد أيضًا كما يتعبد في بيته وفي حيه، السفر مؤثر  ،وال تجده يتصرف ،طعم في بيتهتجده يطعم كما كان ي
ن كان يوجد ا ن من الناس من سفره مريح مثل إقامته، ومن الناس من  ،وهذا في األصل ،أمور الحياةكل في  وا 

قامته ركها كثيهر مهن النهاس حتهى ألن الظروف اقتضت بعض األمور التي ال يهد ؛هو المشقة الزمة له في سفره وا 
اللهننم إننني )) ألن األصههل أنههه مصههاحب للمشههقة ((وهننون علننى السننفر))فههي حههال اإلقامههة، علههى كههل حههال يقههول: 

ن يرجهع ؛ لهئالمنقلهب المرجهع ((ومنن كآبنة المنقلنب)) تهومشهق تهيعني شهدته وخشهون ((ثاء السفرأعوذ بك من وع
المنظهر فهي  ءمهن سهو  ((في المال واألهل المنظر ءومن سو ))ذلك ه عن أهله، أو ما أشبه أو فيما يبلغ ،كئيبًا فيه

ذا رجههع وجههد مالههه قههد تغيههر والثمههار  ،وجههد المزرعههة يبسههت ،المههال واألهههل يعنههي إذا رجههع وجههد أهلههه قههد تغيههروا، وا 
مهها ال يليههق بههها، ، المههرأة حصههل لههها مهها حصههل ماالنحههرافوالولههد تجههده مههثاًل مسههتقيم طههرأ عليههه شههيء مههن  ،تغيههرت
 كل حال يتعوذ من هذا كله. على 
يرويه عن أبيه هناك، فيما  ،بن بكير ةخرمتقدم مرارًا  أنه م ؟من الثقة هنا "وحدثني مالك عن الثقة عنده"يقول: 

بهن حجهر فهي تعجيهل المنفعهة تكلهم عهن اوهنها الحهاف   ،بهن عبهد هللاألنه يروي عن بكيهر  ؛أنه مخرمةيعني يترجح 
 عندك؟  ،وذكر احتماالت ،والثقة عند األئمة ،الشافعيوالثقة عند  ،مالكالثقة عند 

 طالب:.......
 يش عندك؟كان مخرمة إ ،عمه عنبن األشج، ال عن يعقوب بن عبد هللا 

 طالب:.......
 الثقة؟  :ما قال ،إيه يكون مخرمة، لكن هنا يقول: عن عبد هللا

 طالب:.......
 الشروح؟  الشرح ما ذكر الثقة، يعني ما بين الثقة عندكم في

 طالب:.......
ذا كان بكير فالثقة عنده مخرمة.بن يعقوب يعني عن أبيه،  الحارث  وا 

قنال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول هللا "
بهالجن، أعهوذ بسهيد  كهان العهرب يتعهوذون  "ات منن شنر منا خلن ((من نزل منزل فليقل: أعوذ بكلمات هللا التام))

علينننه الصنننتة -ال النبننني فقننن" كهههانوا يقولهههون كهههذا ههههذا الهههوادي مهههن سهههفهاء قومهههه، ههههذا الشهههرك نسهههأل هللا العافيهههة،
، فإننه لنن يضنره شنيء حتنى أعنوذ بكلمنات هللا التامنات منن شنر منا خلن مننزال  فليقنول: من نزل )) :-والستم
 ذا الكالم ويلدغ، لكنها ال تضره.ويقول ه ،غألنه قد يلد : لم يصيبه؛لن يضره ولم يقل "يرتحل((

لههو كههان إذ علههى أن القههرآن كهالم هللا منههزل غيههر مخلههوق،  اسهتدل بهههذا أحمههد وغيههره ((أعننوذ بكلمننات هللا التامننات))
 نعم؟  ،مخلوقًا لما جازت االستعاذة به

 طالب:.......
 ......نعم؟ يسكنونها ثاء وع  

 طالب:.......
 نعم؟  ،اء للسفر، وفي دعدعاء للركوب في



 طالب:.......
 نعم؟  ،السفرحال ودعاء السفر  ،الركوب أثناء الركوبدعاء  ،أو في أثنائه ،على كل حال لو قاله في أول األمر

 أحسن هللا إليك 
 :والنساء للرجال السفر في الوحدة في جاء ما باب

صنلى - هللا رسنول نأ جنده عنن أبينه عنن شنعيب بنن عمنرو عن حرملة بن الرحمن عبد عن مالكعن  حدثني
  ((ركب والثتثة ،شيطانان والراكبان ،شيطان الراكب)) : قال -هللا عليه وسلم

صلى هللا - هللا رسول قال :يقول كان نهأ المسيب بن سعيد عن حرملة بن الرحمن عبد عن مالكعن  وحدثني
  .((بهم ميه لم ثتثة كانوا فإذا ،واالثنين بالواحد يهم الشيطان)) :-عليه وسلم
صلى هللا - هللا رسول نأ -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالكعن  وحدثني

 .((منها محرم ذي م  الإ وليلة يوم مسيرة تسافر اآلخر واليوم باهلل تؤمن المرأة يحل ال)) :قال -عليه وسلم
  :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  ،نعم

 :في السفر للرجال والنساء -يعني اإلنفراد-الوحدة في باب ما جاء 
بههدون المحههرم،  ،ر بدونهههيجههوز لههها السههففههال والمههرأة بحاجههة إلههى محههرم،  ،بالنسههبة للرجههال ال يحتههاجون إلههى محههرم

أو مهع واحهد فقهط، بهل يكهون الركهب ثالثهة فهأكثر،  ،لكهن ال ينبغهي لهه أن يسهافر وحهده ،الرجل ال يحتاج إلى محرم
شهعيب بهن  "جنده عنن أبينه عنن شنعيب بنن عمنرو عن حرملة بن الرحمن عبد عن مالكعن  حدثني" قهال:ولذا 

 هللا رسول نأ"كما جاء في بعض األحاديهث  وبن العاص عن جده عبد هللا بن عمر  ومحمد بن عبد هللا بن عمر 
بن شعيب عن  ور خالف في االحتجاج بعموسبق مرارًا ذكر ال (("شيطان الراكب)) :قال -صلى هللا عليه وسلم-

لالخهتالف فهي عهود الضهمير فهي جهده،  السلسهلة مطلقهاً ههذه عرفنها أن مهن أههل العلهم مهن يضهعف و أبيه عن جهده، 
بهاب الحسهن إذا مهن والتوسط في مثهل ههذا أن يكهون  ،هو من قبيل الصحيح :ومنهم من يقول ،وهذه شرحت مراراً 

 و.صح السند إلى عمر 
ألن  ((والثتثنة ركنب ،والراكبنان شنيطانان)) يسهافر شهيطانمنفهرد بمفهرده ال يعنهي الواحهد ((الراكنب شنيطان)) :قال

ن اإلنهس أو مهن شهياطين الجهن، واالثنهين كهذلك قهد اطيسهواء كهان مهن شهي ،الواحد إذا رآه من يريد بسوء يطمع فيه
ولهذا  ،ثهة ركهبلكهن الثالثهة، الثال ،ألن االثنهين يعنهي القهدرة علهيهم ممكنهة ؛أو الجهن الشهيطان مهن اإلنهس مايهم به
مها يجهد أحهد السفر في مثل ههذه األيهام و  قد يحتاج اإلنسان ،الراكب شيطان ((بهم مفإن كانوا ثتثة لم يه))قال: 

: إن المهراد بهه ، أو نقهولبد أن يأخذ معهه اثنهين ال ،هذا راكب شيطان :هل نقول ،فيركب سيارته ويمشي ،يصحبه
 ،ثالثهة وابهد أن يكونه ة الالمهراد  فهي مركبهة واحهد ن واحهد، يعنهي ههلبد أن يكون فيه أكثهر مه لسير في الطريق الا

يعني إذا نظرنا إلى حال النهاس فيمها  ؟بد أن يكونوا ثالثة ال تهأو في الطريق الواحد ولو كان كل واحد على مركب
 هال يسهلكإذًا المقصهود فهي الطريهق، ال يكهون فهي طريهق  ؟نعهم ،قبل هل يتجمل الثالثة على بعير واحد؟ ما يمكهن

التي مأهولة، الطرق المأهولهة التهي يسهير فيهها  ةيسافر فيه وحده، لكن في الطرق المعروف ،طريق مهجور ،الناس
يابههًا لههو سههافر  ، هههذا معههه نههاس كثههر، يعنههي كمهها لههو ركههب دابتههه منفههرد هههذا حههده هههذا مهها هههوو النههاس بكثههرة ذهابههًا وا 

 ،وال يلزم أنهه إذا أراد السهفر قهال: اركهب يها فهالن ،فيه إشكال وركب فالن دابته، هذا مادابته، وركب فالن  ،بمرده



تهدخل ردك، أما الطهرق المأهولهة ههذه ال نعم ال تسلك طريقًا مهجورًا بمف ،فر وحدياس، أنا ما أقدر أاركب يا فالن
 .في مثل هذا

 ((ركب والثتثة))السفر  فيواإلنفراد  ،هذا من باب التنفير من هذا العمل ((شيطانان والراكبان الراكب شيطان،))
ههذا موصهول عهن سهعيد  "أنه كنان يقنولبن المسيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد وحدثني مالك "قال: 

الشنيطان يهنم )): -صنلى هللا علينه وسنلم-أننه كنان يقنول: قنال رسنول هللا "عن أبي هريرة في بعهض الروايهات 
فنإذا كنانوا ثتثنة لنم يهنم ))ويقهدر علهى االثنهين  ،علهى الواحهدنهه أنهه يقهدر ألنهه يغلهب علهى ظ "((بالواحد واالثنين

ألن اإلنسهان قهد ينتابهه مها ينتابهه، كهم مهن مشهكلة شهك أنهها داعيهة؛  والحاجهة إلهى الرفقهة مهن اثنهين فهأكثر ال ((بهم
 ؟كيهف يصهنع ،إلى عطل فهي سهيارته ،واحتاج إلى شيء ،واحد سافر أو سافر بأهله مثالً  ..،حصلت من شخص

 اثنين خف عليه األمر.  ؟ فإذا كان معهم واحد أوصرفكيف يت
 طالب:.......

 يو؟ أ
 طالب:.......

لكهن الكهالم فهي الطريهق المهجهور ههذا تقهف وتشهتري وتخهدم،  ،إيه الكالم على الطريق المأهول هذا ما فهي إشهكال
 .ال يمكن يخدمك أحد

 طالب:.......
بل يعنهي وقهت الحهديث ههل يلهزم يركهب ثالثهة علهى بعيهر؟ لكن لو نظرت إلى الرواح من قمنصب على..، ال هو 

 لنحقق الحديث؟ 
 طالب:.......

 هو؟ ويش 
 طالب:.......

راجل، الراكهب يعنهي الواحهد علهى دابتهه، ههل المقصهود بهه يركهب ثالثهة فهي دابهة الاكب ما هو ال الكالم على الر  ال
 ن شاء هللا، نعم؟واضح هذا ما في إشكال إكل واحد معه دابته، ال ال  ،واحدة؟ ال ركب يعني معهم دوابهم

 طالب:.......
 العدد؟ 

 طالب:.......
ويعرض من تحت يده إلى الخطهر،  ،يحرص اإلنسان أال يعرض نفسه ،ال الكالم فيما يكف الطمع، ما يطمع فيه

 وهذا هو مناط المسألة. 
قنال:  -صنلى هللا علينه وسنلم-ل وحدثني مالك عن سعيد بن أبي سيعد المقبري عن أبي هرينرة أن رسنو"قال: 
ل ئههذا مثهال كأنهه سه "ا((خر تسافر مسيرة يوم وليلة إال م  ذي محرم منهنمرأة تؤمن باهلل واليوم اآلال يحل ال))
ل عهن مسهيرة السهفر وسهئل عهن مسهيرة السهفر يهومين، وسهئ عهن السهفر مسهيرة يهوم وليلهة، -عليه الصهالة والسهالم-

أو  ،زوجها مع ذي محرم بالنسبة للمرأة وهو ال يجوز إال ه،وطويل قصيرهر كله، ثالثة أيام، واألصل في ذلك السف



، لكهن السهبب التأبيهدعلهى تحهرم عليهه  ،ال يأتي المالعهن مهع المالعنهةلئ حرم عليه على التأبيد، بسبب مباح؛من ت
ا أخهذ منهه، فهإذألن بعضهم يقول: ذي محهرم يجهوز أن يكهون  بد من ذي محرم منها؛ ال ليس مباح، المقصود أنه

أو مههن تحههرم عليههه  ،يعنههي زوجهههاال بههد أن يكههون ذي محههرم منههها، محههرم منههها  ،ال مهها يكفههينقههول:  زوجتههه يكفههي،
مهع أمهن الفتنهة كمها يقولهون مبهرر للسهفر بهدون  اءسهوجعلوا جمع من الن ،وتساهل الناس في مثل هذا ،على التأبيد

نهها أن نتسههاهل فههذكر عههن سههعيد بههن جبيههر أنههها ي إذا أرديعنهه ،وهههذا فههي الحقيقههة مخالفههة صههريحة للنصههوص ،محههرم
تسافر مع مسلم ثقة، هو المحرم مها اشهترط إال مهن أجهل ههذا المسهلم، صهحيح مهو بالسهفر متصهور فهي دار حهرب 

سهههيما فهههي نقهههل المعلمهههات،  تسهههاهلوا البهههد مهههن المحهههرم،  علهههى كهههل حهههال ال ،فهههي بهههالد مسهههلمين ،أو فهههي دار كفهههار
ويجمهع ههؤالء النسهوة واحهدة بعهد األخهرى مهن أحيهاء  ،ب أحيهاء البلهد مهن منتصهف الليهلتساهلون تجد السهائق يجهو 

أن  فيقول: أنا ال أسهتطيع ،ر بهن مسيرة قصر فأكثر، ثم يحتاج إلى أن يصلوا الفجر في الطريقافثم يس ،متباينة
يعملن فيهها بعهد  إلى المدرسة التي ألنني أخاف عليهن، فال يصلون حتى يصلون  -هذا سئل عنه-أصلي الفجر 
بهههد أن نهههأتي  نههها النتهههائج الشهههرعية الدر بعهههض، وهللا المسهههتعان، يعنهههي إذا أظلمهههات بعضهههها فهههوق  ،طلهههوع الشهههمس

مها خشهيت مههن أول ، لمههاذا هنعلهي الصهالة خشهية خرنههؤ وهللا الصهالة ضهرورة الزم  :بالمقهدمات الشهرعية، مها نقههول
إنمهها تحههرم  ،ول األمههر، نعههم البلههد ال يحتههاج إلههى محههرمهنهها تقههع الخشههية مههن أ ،يههوم خرجههت مههن بيههت أهلههها ،أمرههها
واضههطر  ،لكههن مههع ذلههك هههذا التسههاهل جههر إلههى بعههض المشههكالت، وكههم مههن حههادث حصههل ومههات السههائق ،الخلههوة
 إلى أن يلجوا إلى غير محارم، نعم؟النساء 

 طالب:.......
الرابعهة عشهر عشهر و فتهى فهي الثالثهة يعنهي بعهض أههل العلهم أ ،يعني الذي يناهز االحهتالم يتسهاهلون  ،ال ما يكفي

خهذ ريهال اشهتر  :تقهول ألن بعضههن م مع نباهته على أن يكون نبيههًا؛يعني إذا كان يناهز االحتال ،الثانية عشرو 
ال شههيء ويههروح مهها همهه يصههلح أن يكههون هههل  أن معههه امههرأة، يختلفههون فههي األعمههىحههد يعنههي مهها كههأ همههن البقالههة وا 

وبعهض العميهان أشهد حهرص مهن كثيهر مهن  ،لكن الجمهور على أنه محرم ،ن فيهنعم يختلفو  ؟أو ال يصلح اً محرم
وتجههد حرصهه أشههد مهن الههالزم  ،بأهلهه ،السههائقب ده شهيء مههن الظنهةوتجهده مههن ردة الفعهل قههد يكهون عنهه ،المبصهرين

 نعم؟ ،فهو محرم األعمى
 طالب:.......
مهن رج يمها يكهون فهي آخهر الزمهان ال يخهفمها جهاء ف ،مها تعهارض بهه النصهوص ،، كهوني ال شهرعياً هذا حكمًا قهدري

 الحكم. 
 طالب:.......

 فتنة، أمن الفتنة مقرر في كل شيء.مع أمن ال -إن شاء هللا-إذا انتفت الخلوة ال بأس 
 طالب:.......

 نعم؟  ،ألنك ما في خلوة ؛-شاء هللا إن-عدد من النساء ما في إشكال 
 طالب:.......

 حجة الخادمات مثل غيرهن، نعم؟ 



 حسن هللا إليك. أ
  :السفر في العمل من به يؤمر ما باب

 تبنارك- هللا ن))إ :يرفعنه معندان بنن خالند عنن الملنك عبند بنن سنليمان منولى عبيند أبني عنن مالكعن  حدثني
 العجنم الندواب هنذه ركبنتم فنإذا ،العننف علنى يعنين ال ما ،عليه ويعين ،به ويرضى ،الرف  يحب رفي  -وتعالى
 ((بنقدها عليها فانجوا جدبة األرض كانت فإن ،منازلها فأنزلوها

 بنقيها، بنقيها. 
 .أحسن هللا إليك

 تطننوى  ال مننا بالليننل تطننوى  األرض فننإن ،الليننل بسننير وعلننيكم ،بنقيهننا عليهننا فننانجوا جدبننة األرض كانننت فننإن))
ياكم ،بالنهار   .((الحيات ومأوى  ،الدواب طرق  فإنها ،الطري  على والتعريس وا 
- هللا رسنول أن -رضي هللا عننه- هريرة أبي عن صالح أبي عن بكر أبي مولى سمي عن كمالعن  وحدثني

 أحندكم قضنى فنإذا ،وشنرابه وطعامنه نومه أحدكم يمن  ،العذاب من قطعة السفر)) :قال -صلى هللا عليه وسلم
 .((أهله إلى فليعجل وجهه من نهمته

 : -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 : العمل في السفرن مباب ما يؤمر به 

 منولى عبيد أبي عن مالكعن  حدثني": قال ؟من العمل في السفر ماذا يصنع مما يريحه في السفر ويعينه عليه
الخبهر ا ن  "((الرفن  يحنب رفين  -وتعنالى تبارك- هللا نإ)) :يرفعه معدان بن خالد عن الملك عبد بن سليمان

ال مقطوع  نعم؟  ؟موصول وا 
 طالب:.......

خالهد بهن ومخهرج فهي صهحيح مسهلم عهن  ،كمها يقهول ابهن عبهد البهر ،لكنه مسند مهن وجهوه كثيهرة ،يس بمتصلنعم ل
 ،رفينن  يحننب الرفنن  -تبننارك وتعننالى-إن هللا ))"قههال:  ،-عليههه الصههالة والسههالم-يعنههي إلههى النبههي  ،معههدان يرفعههه

واللههين  الطمأنينههة ،-وعههال جههل-الرفههق محبههوب لههدى هللا  "((العنننف علننى يعننين ال مننا ،عليننه ويعننين ،بننه ويرضننى
 ،، والعجلهة والطهيش والشهدة والعنهف كلهها صهفات مذمومهة-جهل وعهال-والتوأدة كل هذه مطلوبة ومحمودة عند هللا 

 ((فنإذا ركبنتم هنذه الندواب العجنم)) :وال يعين على العنف وعلى الشهدة، قهال ،يعين على الرفق -جل وعال-وهللا 
التههي تسههتفيد منههها بههالرعي، إذا كانههت األرض خصههبة فههإن  ((منازلهننا فأنزلوهننا))وال ترفههع شههكايتها  ،التههي ال تههتكلم
ال تنزلوا  ،اقطعوا هذه األرض ،يعني أسرعوا ((نجوا عليها بنقيهااف))ما تأكله فيها  يعني ما جدبة،كانت األرض 

كهم إذا مكثهتم فههي ألن ؛وفهي شهحمها وفهي قوتهها ،فهي نشهاطهامها دامهت اإلبهل  ،فيهها، اقطعوهها وتجاوزهها إلهى غيرهها
هذه األرض فال شك أنهها ولهيس فيهها ممها تأكلهه ههذه الهدواب شهيء أنهها تنههك ههذه الهدواب فينتههي مها فهي بطونهها 

  في أجسادها فتهزل.فتعود إلى ما 
 ى بالليننل مننا ال تطننو  ى فننإن األرض تطننو ))الليههل  هههذا إغههراء بسههير ((الليننل ، وعلننيكم بسننيرهننايفننانجوا عليهننا بنق))

سيما في األيام الشهديدة الحهر، وأمها بالنسهبة  ال ،يعني أن سير النهار فيه شيء من الكلفة ،هذا مشاهدو  ((بالنهار
وهههذا  ((ال تطننوى بالنهننار تطننوى األرض بالليننل مننا)) :شههك أنههها كمهها جههاء فههي الحههديث هههذا الصههحيح لليههل فههال



أنههك تحتههاج إلههى راحهههة وجههدت  ،منتصههف النهههار إلههى المغههرب أو ،يعنههي لههو سههافرت بعههد صههالة الصههبح مجههرب،
فنإن )) ارتحهت ، مها يتعلهق بالسهفرلكن لو سافرت بالليل إلى الفجر تنهام إلهى صهالة الظههر خهالص انتههى ،يومين

ينناكم والتعننريس علننى الطرقننات ،ال تطننوى بالنهننار األرض تطننوى بالليننل مننا فههي آخههر الليههل علههى النههوم يعنههي  ((وا 
وأيضًا هي من جهة طهرق الهدواب ومهأوى الحيهات، الحيهات  ،قالدواب ألنها طري تطؤكمالطرقات؛ ألنها خطر أن 

 تأكل ما يلقى فيها من المسافرين. والدواب والهوام تأتي إلى هذه الطرقات ل
 ،يعني العرس ((إياكم والتعريس))قال: هذا بعض من يترجم من الجهلة ترجم  ((الطرقات علىإياكم والتعريس ))

ال ال شههيء مههن..بههد  ال ، بالطرقههاتيعنههي إقامههة حفههل الههزواج بالشههوارع وا  ت ننر ى : ، وقههالأن تأخههذوا قصههر أفههراح وا  }و 
} افِ ين  ة  ح  ِئك  يقول: غير منتعلين، من هؤالء الذين يترجمون وهم جهال ما يعرفون المعنهى،  [( سورة الزمر57)] اْلم ت 

 نعم؟  ،وهللا المستعانوهذا حصل مدون يعني، ما هو بهافتراض، 
 طالب:.......

 النوم على الطرقات.  ،مالنو 
 طالب:.......

 نعم؟  ،يغلب على الظن الضرر خالص هو تحريمإن على حسب ما يغلب على الظن،  وهللا ما دام الضرر
 طالب:.......

 نعم؟  ،ويصل بنشاط أكثر ،يعان على قطعه ،ممكن
 طالب:.......

 سههفر يقطعههه فههي  أول النههههار ال -ة والسههالمعليههه الصههال-إال إذا أراد أن يسههافر يتقههدي بههالنبي  ،مبكههر إال ،بكههرة
 النهار فالليل أفضل له.  لكن إذا كان يتجاوز أكثر ،بأس

صنلى هللا علينه -وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عنن أبني هرينرة أن رسنول هللا "وقال: 
حصهلت فيهه الهرخص دون  ولهذا ،يعنهي لمها الزمهه مهن وصهف المشهقة "((السفر قطعة منن العنذاب)): قال -وسلم
المكهان أو الفهراش فإنهه ال  -موضع النهوم-كثير من الناس إذا تغير عليه الموضع  ((يمن  أحدكم نومه)) اإلقامة

ه فهي بيتهه، وفهي بلهده وبهين قومهه ال يتيسر له ما كان يتيسر له ((يمن  أحدكم نومه وطعامه وشرابه))ينام مرتاحًا 
فليعجنل إلنى ))يعني من سهفره  ((من وجهه))حاجته من هذا السفر  انتهت ((فإذا قضى أحدكم نهمته))يرته شعو 

 نعم؟  ،يرجع إليهم فإنه أرفق به وبهم ((أهله
 طالب:.......

  ا كانوا ثالثة يؤمروا واحد عليهم.إذحتى  ،لكن اإلمارة عمومًا شرعية ،هذا عام نعم إيه ال تسأل اإلمارة
 طالب:.......

 نعم.  ،شرعية في السفر تهإمار ألن  ؛عصيةه بمر إيه يأثم إذا لم يأم
   .أحسن هللا إليك

 :بالمملوك بالرف  األمر باب



 طعامننه للمملننوك)) :-صننلى هللا عليننه وسننلم- هللا رسننول قننال :قننال هريننرة أبننا نأ بلغننه نننهأ مالننكعننن  حنندثني
  .((يطي  ما إال العمل من يكلف وال ،بالمعروف وكسوته
 فنإذا ،سنبت ينوم كل العوالي إلى يذهب كان -رضي هللا عنه-ب الخطا بن مرع نأ بلغه نهأ مالكعن  وحدثني
  .منه عنه وض  يطيقه ال عمل في عبدا   وجد

 وهنو -رضني هللا عننه- عفنان بنن عثمنان سم  نهأ أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالكعن  وحدثني
 وال ،بفرجهنا كسنبت ذلنك كلفتموهنا ىمتن فنإنكم ،الكسنب الصننعة ذات غينر األمنة تكلفنوا ال :يقنول وهنو ،يخطب
 .منها طاب بما المطاعم من وعليكم ،هللا أعفكم إذ وعفوا ،سرق  يجد لم إذا فإنه ،الكسب الصغير تكلفوا
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

  باب األمر بالرف  بالمملوك:
فضهاًل عهن   أنهه يهؤثر فيهه، شهك شك أنه إنسان له حقوقه وله مشاعره، واألذى الذي ينالهه مهن سهيده ال الالمملوك 

 بلغه نهأ مالك حدثني" :قال ،ويكسوه مما يلبس ،وأن يطعمه اإلنسان مما يطعم ،ولذا جاء األمر بالرفق به ،غيره
 للمملهوك" ((بنالمعروف وكسنوته طعامنه للمملنوك)) :-صنلى هللا علينه وسنلم- هللا رسول قال :قال هريرة أبا نأ

ال  ،أو بمقههدار كههذا ،يعنههي يحتههاج إلههى الطعههام بمبلههغ كههذا ،ا يتعارفههه النههاس، يعنههي فيمههبههالمعروف وكسههوته طعامههه
 مها إال العمهل مهن يكلهف وال فال يجوز أن يهنقص عنهها، ،ويحتاج من الكسوة كذا ،بما يضرهيجوز أن ينقص عنه 

أن  كمها ،من الساعات أكثهر ممها يطيهق ويحتمهل، وأن يعمل طاقتهفوق ال يجوز أن يكلف أن يحمل أكثر  ،يطيق
يعنهي  ،وكان بعض الناس يظلم الدواب إلى وقت قريهب ،ال يجوز أن يحمل عليها أكثر من طاقتهااب كذلك، الدو 

قبل مجيء هذه الوسائل التي تحمل األمتعة والبضائع يحملهون ههذه الهدواب أكثهر ممها تطيهق، فضهاًل عهن الرقيهق، 
هههذا األمههر هههين، حمولتههها خمههس طههن يقههول:  ؟وهههذه السههيارات أكثههر ممهها تطيههق ،فمههاذا عههن تحميههل هههذه المركبههات
تتلههف بهههذا فهههذا مههن إضههاعة المههال، يعنههي  هههان أنكههان يغلههب علههى الظهها هههذا إذ ،حديههد يتحمههل، نشههيل عليههه سههتة

ذا كانت تسبب  ،تحميلها أكثر مما تطيق هي ال يضر بها بقدر ما يضر بك أنت، هذا يكون من إضاعة المال وا 
سههافة وأخههرى ميههزان يههزن السههيارات ولههذلك تجههدون بههين كههل م ،مههن هههذه الحيثيههةفههي إتههالف مههال غيههره أيضههًا يمنههع 

يؤثر على الدابهة أو علهى  فمثل هذا يمنع ال لذاته ال ألنه ألن هذا يؤثر على الطرق، ويفسدها ويتلفها، ؛حمولتهاب
 لكنه يؤثر على المال العام.  ،المركبة

 ،ال يجوز أن ينقص من طعامهه مها يضهر بهه ،له طعامه ،ملك اليمين سواء كان ذكر أو أنثى ((للملوك طعامه))
ال يكلهف أن يهأتي يوميهًا أن يهأتي  ((وال يكلف منن العمنل إال منا يطين )) من كسوته التي تعارف الناس عليههاوال 

 والعلهة فهي ،ال يكلهف إال مها يطيهق ،أو أكثهر أو أقهل ،مهثالً  وههو ال يسهتطيع أن يحقهق إال خمهس مائهة ،بألف ريال
  سيأتي في الحديث األخير.ذلك ما 

 فني عبندا   وجند فنإذا ،سنبت ينوم كنل العنوالي إلى يذهب كان بالخطا بن عمر نأ بلغه نهأ مالك وحدثني" قال: 
إذا كهانوا  ؟وينظر ماذا يفعلهه ههؤالء العبيهد ،ويدخل فيهايذهب إلى المزارع ويمرها  "منه عنه وض  يطيقه ال عمل

 عنه. أو من ينوب  ،هذه وظيفة ولي األمرو  ،يخفف عنهم ،هميكلفون أكثر من طوقهم فإنه يضع عن



 وهنو ،يخطنب وهنو عفنان بن عثمان سم  نهأ أبيه عن مالك بن سهيل أبي عمه عن مالكعن  وحدثني" :قهال
تصههنع وتأخههذ  ،يعنههي التههي بيههدها صههنعة تتقنههها هههذه مهها فيههها إشههكال "الصنننعة ذات غيننر األمننة تكلفننوا ال :يقننول

إذا اضهطررتموها أن تهأتي  "بفرجهنا كسنبت ذلنك كلفتموهنا متنى فنإنكم"نهت لهيس بيهدها صهنعة الكسب، لكن إذا كا
حصههل عليههه بههد أن ت وهههي ال ،ثههم لههم تسههتطع الحصههول إليههه بطريههق شههرعي ،عليهههاوضههع بههالخراج وبالجعههل الههذي 

فإنهه يق شرعي يعني لم يجد الكسب بطر  "يجد لم إذا فإنه ،الكسب الصغير تكلفوا وال" اكتسبت بفرجها يعني زنت
عهن تكليهف ههؤالء الهذين ال يسهتطيعون  "عفكم هللاأ "وعفوا إذحتى يؤمن ما فرض عليه  "سرق فإنه "يسرق  حينئذ  

أو كسههب  ،ثألنههه سههواء كسههبت بفرجههها كسههبها خبيهه ؛منههها طههاب بمهها المطههاعم مههن وعلههيكم ،الكسههب بطههرق شههرعية
 ؟ نعم ،ب من الطعامعم ما طاطأن تسرقة كسب خبيث، فعليك الب

 أحسن هللا إليك 
 :وهبته المملوك في جاء ما باب

 -صنلى هللا علينه وسنلم- هللا رسنول نأ -منارضني هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن ناف  عن مالكعن  حدثني
  .((مرتين أجره فله هللا عبادة وأحسن ،لسيده نصح إذا العبد)) :قال

 تهينأت وقند ،الخطناب بنن عمنر رآهنا الخطناب بنن عمنر بنن هللا لعبند كاننت منةأ أن بلغه أنه مالكعن  وحدثني
 ...جاريةتري أ ألم :فقال ،حفصة ابنته على فدخل الحرائر بهيئة
  .ألم أرى 
 سم يا شيخ. طالب: 
  ؟جارية أخيك ألم أرى 

 .أحسن هللا إليك
 .عمر ذلك وأنكر ،الحرائر بهيئة تهيأت وقد ،الناس تجوس أخيك ألم أرى جارية
 : - تعالىرحمه هللا-يقول المؤلف 

 المملوك وهبته:باب ما جاء في 
ويههب مهن  ،هذا إذا كان يملك على رأي اإلمام مالهك فلهه أن يعطهي ؟من مال سيده أو ال يعطييعني هل يعطي 

إذا والخهازن األمهين لهه نصهيبه مهن األجهر  ،بد من أن يعرف أن سيده ال يكهره ذلهك أما إذا كان ال يملك فال ،ملكه
 تصدق من مال سيده. 

 إذا العبند)) :قنال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نأ عمر بن هللا عبد عن ناف  عن مالكعن  حدثني" قال:
الرجهل  ثالثة يؤتون أجرهم مرتين،)) :يعني جاء في الصحيح "((مرتين أجره فله هللا عبادة وأحسن ،لسيده نصح

فله  -عليه الصالة والسالم-ثم لم بعث النبي  ،آمن بموسى ،آمن بعيسى ((من أهل الكتاب أمن بنبيه ثم آمن بي
 ((ورجههل لههه جاريههة أعتقههها ثههم تزوجههها)) -عليههه الصههالة والسههالم-، وأجههر بههالبني أجههر إيمانههه بنبيههه ،األجههر مههرتين

 ،العبهههد إذا نصهههح لسهههيده ((المملهههوك))، وأيضهههًا -عليهههه الصهههالة والسهههالم-كمههها فعهههل النبهههي  ،وجعهههل عتقهههها صهههداقها
-جهل وعهال-وتكاليف هلل  ،تكاليف تخص السيد ،ألن التكليف عليه مضاعف ين؛ه أجره مرتل ،وأحسن عبادة ربه

 .-جعل وعال-أما الحر فليس عليه تكليف إال تكاليف الرب  ،فإذا أحسن هذه له األجر مرتين ،



 تهينأت وقند الخطناب بنن عمنر رآهنا الخطناب بنن عمنر بنن هللا لعبند كاننت مةأ أن بلغه أنه مالك وحدثني" قال:
فدخل على ابنته حفصة فقال: لنم "وتشبهت بهم، تشبهت بهالحرائر  ،يعني لبست ما يلبسه الحرائر "الحرائر بهيئة

يعني   عمر ذلك" ، وأنكروقد تهيأت بهية الحرائر"يعني تمشي بينهم وتتخطاهم  "أرى جارية أخيك تجوس الناس
ن كههان حجههاب الحرائههر أكثههر وأحههوط مههن وللحرائههر مهها يخصهههن مههن اللبههاس،  ،للجههواري مهها يخصهههن مههن اللبههاس وا 

أمها إذا وجهدت الفتنهة فإنهه  ،مهع أمهن الفتنهة وههذا ،بهه الحرائهر كلهفإال أن الجهواري لهم تكلهف بمها  ،حجاب الجواري 
 .وهللا أعلم ،ن غيرهاتال تف؛ لئيجب أن تحجب الجارية

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
  
   
   
 
  
 
 
  
 


